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Onderwerp: Monitor Sociale Kracht 2015-2016, de U-10 gemeenten naast elkaar

Inleiding
Begin 2016 is in de gemeente Bunnik de monitor Sociale Kracht uitgevoerd. In het onderzoek werd gekeken naar zeven elementen die betrekking hebben op de omgeving waarin men leeft, op de eigen situatie
en de deelname aan de maatschappij. Samen bepalen ze de Sociale Kracht van een gemeente en/of een
buurt. In 2016 is dit onderzoek uitgebreid naar de U10-gemeenten, de resultaten worden op 14 maart gepubliceerd. Het college vindt het belangrijk om de raad hierover te informeren en om met elkaar in een
open gesprek de betekenis van deze resultaten en het vervolg te bespreken/bepalen.
Monitor Sociale Kracht
De Monitor Sociale Kracht biedt inzicht in ‘de staat van Bunnik’ en de andere U10-gemeenten op het gebied van ‘meedoen’. Er wordt gekeken naar zeven pijlers: zelfredzaamheid, participatie, mate van eenzaamheid, financiële zelfredzaamheid, collectieve zelfredzaamheid, leefbaarheidsbeleving en veiligheidsbeleving. De gemeente Bunnik is volop bezig met de transformatie binnen het Sociaal Domein. Jaarlijks
worden verschillende onderzoeken en monitors uitgevoerd, denk aan cliëntervaringsonderzoeken, gezondheidsmonitor, etc. De monitor Sociale Kracht is aanvullend omdat het inzicht biedt in de sociale
kracht van bewoners in Bunnik en inzicht biedt in de positie van Bunnik ten opzichte van andere U10gemeenten.
Volgens de monitor scoort Bunnik bovengemiddeld ten opzichte van de andere U10-gemeente. Het college wil de resultaten van de monitor delen met de raad en een inhoudelijk gesprek voeren over deze gegevens, de betekenis daarvan en wat dit betekent voor de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Voorbeeldvragen kunnen zijn:
Welke resultaten moeten in de toekomst behouden of verbeterd worden?
Hoe verhoudt zich dit tot de komst van nieuwe (soms complexere) doelgroepen in onze samenleving?
Wat (maatregelen en middelen) wil de gemeenteraad inzetten om deze sociale kracht te behouden of verbeteren?
De discussie zal worden begeleid aan de hand van een presentatie en onderzoekers van de monitor zullen worden uitgenodigd om een toelichting te geven.
Vervolg
Monitoring is een belangrijk (check)element in de beleidsontwikkeling en –uitvoering en biedt inzichten in
de ontwikkeling van de transformatie. ‘Monitoring en bijstelling’ wordt ook genoemd als onderdeel in de
uitvoering van de Strategische Agenda. De onderzoekscapaciteit van gemeente Bunnik is beperkt, een
regionale samenwerking is daarom zeer geschikt. Met de raad zal ook een eventuele vervolg van de monitor besproken worden.
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